Van de directie
Wat is er weer een hoop gebeurd in een paar
weken! We hebben onder andere gesproken met
onze leerlingenraad over de missie en visie van
onze school, iets wat we zelf ontzettend leuk en
bijzonder vonden. Misschien heeft u dat ook wel
in de krant gezien! De kinderen hadden een
ongelooflijk goede kijk op onze school, wat ze fijn
vinden, wat goed gaat en wat ze nog graag zouden
willen zien op de Hobbitstee. We zijn echt trots op
onze leerlingen! Fijn dat we ook inmiddels al heel
wat nieuwe aanmeldingen binnen hebben voor
nieuwe kleuters (jongere broertjes en zusjes).
Ontzettend handig i.v.m. de leerkrachtbezetting
voor de komende jaren. Mocht u dit nog moeten
doen, het inschrijfformulier kunt u op de site
vinden. Alvast hartelijk bedankt!

Partnerschapsteam Hobbitstee
Op 6 februari is het Partnerschapsteam van de
Hobbitstee voor het eerst bij elkaar gekomen. Het
was een productieve en gezellige samenkomst
waarbij we dieper zijn ingegaan op wat tijdens de
wensen en verwachtingenavond naar voren is
gekomen. Voorlopig gaan wij als
partnerschapsteam aan de slag met de volgende
punten:
 De informatieavonden, hoe gaan wij die
verder vormgeven
 Talenten van ouders op onze school
 Kennismakingsgesprekken tussen
leerkrachten en ouders
 Ouders kijken in de klas
 Wat leren kinderen in de bovenbouw
 Het versterken van maatschappelijk
partnerschap
We houden u op de hoogte!
Belangrijke data
23-02-2018 Carnaval met continurooster tot
13:30
26-02-2018 Voorjaarsvakantie
t/m
02-03-2018
05-03-2018 Weer naar school
20-03-2018 Groep 8 naar het Rijksmuseum
30-03-2018 Goede vrijdag
02-04-2018 Tweede Paasdag

Spellencircuit over de natuur van Werkgroep
Jeugdactiviteiten van Natuur- en Vogelwacht De
Vijfheerenlanden
Waar: In Natuurcentrum De Schaapskooi,
Overboeicop 15, 4145 NN Schoonrewoerd.
Na een korte inleiding maken de kinderen aan de
hand van verschillende spelletjes kennis met de
natuur. De amfibieën (salamanders, kikkers en
padden) komen langs en ook
vogels, vlinders, bijen en
andere insecten en nog veel
meer. Deze activiteit is ook
leuk voor jongere kinderen.
Wanneer: vrijdag 2 maart van 14.00 – 16.00 uur
Voor wie: kinderen van 8 t/m 12 jaar. Jongere
kinderen zijn welkom onder begeleiding.
Kosten: €2,50 per kind, inclusief een consumptie
Aanmelden: S. van Baren,
tel.: 0345-612829
e-mail: k.van.baren1@kpnplanet.nl

ook op je telefoon zit. En je moest samen met een ander
tegelijk door twee palen heen fietsen en als dat goed ging
moest je het nog een keer doen, maar dan moest je
samen een stokje vasthouden. We vonden de verkeersles
heel leuk en interessant en willen het graag vaker doen.

Verkeerseducatie op de Hobbitstee
Hierbij een stukje van Thomas en Maks uit groep 8
over de verkeerslessen:
Wij hebben verkeer les gehad van Ronald. We moesten
nabootsen hoe we zouden fietsen op een rotonde. Bij de
rotonde moest je net als in het echte verkeer doen, dus je
moest je aan de regels in het verkeer houden. We
moesten ook met een telefoon op je fiets leren fietsen. Er
stonden allemaal nummers en letters op de telefoon en je
moest zeggen welke letter bij een cijfer hoort tijdens het
fietsen. Zo wilden ze ons leren dat je niet goed oplet als je

Bezig met verkeerslessen in de praktijk

